
 

TED 8.1.6.8 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro životní prostředí,  infrastrukturu 
a technickou vybavenost ZHMP  

 

 

ZÁPIS ze 17. jednání 
Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP konaného  

dne 16. 1. 2018 ve 14:00 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

 
     

Přítomni: Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Filip Humplík (odchod 14.30), Ing. Jiří Nouza (příchod 14.07 hod), 
Ing. Pavel Richter, Petr Šimůnek, Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (příchod 14.05 hod) 

Omluveni: Radomír Nepil, Ing. Miloš Růžička  

Hosté: RNDr. Jana Plamínková (radní), RNDr. Štěpán Kyjovský (OCP MHMP),  Ing. Martin Vlk (OTV MHMP), 
Ing. Jana Hubálovská (OSI MHMP),  Mgr. Mark Rieder (Úpravna vody Želivka, a.s.),  Ing. Josef Parkán 
(Úpravna vody Želivka, a.s.), Ing. Jiří Špaňhel (Úpravna vody Želivka, a.s.)  

Jednání řídil: Ing. Jiří Haramul, předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP   
   

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení výboru 

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení minulého zápisu 

4. Aktuální informace k průběhu modernizace Úpravny vody Želivka 

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

6. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

7. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení výboru 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo zahájeno v 14.00 hod  
a řídil ho předseda výboru Ing. Jiří Haramul. Předseda výboru přivítal přítomné členy a pozvané hosty a dále 
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové výboru byli řádně 
pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály. 

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

Předseda výboru představil program a požádal přítomné členy o souhlas s předřazením bodu 6. Aktuální informace  
k průběhu modernizace Úpravny vody Želivka za bod 3. Jako ověřovatel zápisu byl navržen PhDr. Kaucký. Návrh byl 
přijat. 
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usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem  

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal PhDr. Lukáš Kaucký 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Schválení minulého zápisu 

Předseda výboru konstatoval, že zápis byl rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky.  

usnesení k bodu 3. 

výbor schvaluje zápis z 15. zasedání výboru dne 21. listopadu 2017 

přijato jednomyslně, pro:6 , proti: 0, zdržel se: 0 

4. Aktuální informace k průběhu modernizace Úpravny vody Želivka, a.s.  

Předseda výboru předal slovo Mgr. Riederovi, předsedovi představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. (dále 
jen „ÚVŽ“). Výbor byl již informován o této stavbě dne 16. května 2017. Mgr. Rieder přítomné informoval o aktuálním 
průběhu přípravy projektu modernizace - stavba GAU. Členové výboru obdrželi tištěný materiál „Modernizace ÚVŽ – 
2. stavba (sorpce na GAU)“.  
Zásadním problémem pro dlouhodobé zajištění plnění legislativních požadavků na kvalitu vyrobené pitné vody jsou, 
dle zástupce ÚVŽ, vysoké obsahy pesticidních látek a jejich reziduí produkovaných v povodí vodní nádrže Švihov, 
přiváděných v surové vodě na ÚVŽ. Řešením je modernizace ÚVŽ, která spočívá v doplnění technologie úpravny vody 
o samostatný finální sorpční stupeň na granulovaném uhlí (GAU), tzn. 16 ks filtrů v samostatném novém objektu. 
V diskuzi byly zodpovězeny dotazy ohledně financování projektu, monitorování kvality vody a její úpravy, 
harmonogramu prací, zkušebního provozu (2021), výběru dodavatele aktivního uhlí a odstávky zařízení. 
Na závěr předseda výboru poděkoval za představené informace o postupu modernizace ÚVŽ. 

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předseda výboru konstatoval, že tisky byly rozeslány elektronicky a předal slovo řediteli OCP RNDr. Kyjovskému.  
Ten přítomné seznámil s tisky Z-5922 a Z-5891. K tiskům nebyly dotazy ani připomínky. 

 usnesení k bodu 5. 

5.1 bere na vědomí předložené tisky  

5.2 výbor doporučuje předložené tisky ke schválení ZHMP 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předseda výboru konstatoval, že materiály byly rozeslány elektronicky a k tiskům nebyly připomínky.  

usnesení k bodu 6. 

výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0,  

7. Různé 

Zastupitel Ing. Richter požádal o informování o kvalitě vody v jezírku/lomu na Praze 5, který by mohl být využíván ke 
koupání. Ředitel OCP RNDr. Kyjovský přislíbil součinnost. 
Na závěr předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na zasedání výboru a ukončil jednání v 14.40 hod.  
 
Další jednání výboru se uskuteční 20. února 2018 ve 14.00 hod v jednací místnost 430. 
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Ing. Jiří Haramul 
předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

 
 
 
 

PhDr. Lukáš Kaucký  
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Monika Kadlecová 
tajemnice Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 


